
Ikt.szám: 01-1138-8/2006.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2006. augusztus 22. napján 1800 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme
 
Jelen vannak: Grószné Krupp Erzsébet polgármester, Bruckner Katalin, Falics János, Falics Jánosné, Halmschláger 
Antal 1853, Kárpáti János, Keszthelyi László 1825, Krupp János, Müller János, Müller Márton, Pándi Gábor, 
Temesvári Anna, dr. Ujvári Hedvig, Zbrás Pálné 1830

 
Távollétét jelezte: Havas Ferenc, Kós Beatrix, Molnár Sándor, Szakszon József
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna aljegyzõ, mb. jegyzõ, Bolláné Bognár Margit, gazdálkodási osztályvezetõ, Hegyes 
Józsefné, igazgatási osztályvezetõ, Kutasi Jánosné, intézményi referens, Hoós Sándor a Cziffra György Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény igazgatója, Fogarasy Attiláné a Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Köszöntötte a megjelenteket 2006. augusztus 22. napján és megállapította, 
hogy a Képviselõ-testület 14 fõvel határozatképes. Sürgõsséggel kéri napirendre venni egyebek napirendi pontban való 
tárgyalásra a 156/2006. sz. elõterjesztést.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pont 156/2006. sz. elõterjesztés felvételének 
elfogadását.
 
Megérkezett Keszthelyi László 1825

 
No: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pont felvételét a 156/2006. sz. elõterjesztést 11 igen szavazattal elfogadta.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a módosított napirendi pontok elfogadását.
 
No: 2
A Képviselõ-testület a módosított napirendeket 11 igen szavazattal elfogadta.
 
 
Napirendi pontok: 
 
1.)      Helyi önkormányzati választásokra elõirányzat biztosítása (Et.: 

152/2006.) 
dr. Krupp Zsuzsanna

mb. jegyzõ
 

2.)      Szavazatszámláló bizottságok megválasztása
(Et.: 154/2006.)
 

dr. Krupp Zsuzsanna
mb. jegyzõ

 
3.)      Intézmény megszüntetés, többcélú intézmény létrehozása (Et.: 

148/2006.)
 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

 
4.)      A Német Nemzetiségi Általános Iskola módosított pedagógiai 

programjának jóváhagyása (Et.: 150/2006.) 
Grószné Krupp Erzsébet

polgármester
 

5.)
         
 

Német Nemzetiségi Óvoda épületének belsõ felújítása
(Et.: 151/2006.) 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

 
6.)

         
 

Báthory utca környezetének csapadékvíz elvezetésének 
kivitelezésére fedezet biztosítása (Et.: 157/2006.)
 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester



7.)
         
 

Szõllõsi Piroska vételi szándéka a Pilisvörösvár 7111 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlanra vonatkozóan (Et.: 149 /2006.) 
 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

 
8.)

         
 

Az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2006. (I. 15.) rendelet 
módosítása (Et.: 8-2/2006.)

dr. Krupp Zsuzsanna
mb. jegyzõ

 
Zárt
ülés

Jegyzõi pályázat elbírálása (Et.: 155/2006.)
Jegyzõi illetmény meghatározása (Et.: 158/2006.)

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

 
Zárt
ülés

„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” és „Pilisvörösvárért emlékérem” 
adományozása (Et.: 153/2006.) 
 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester 

Zárt 
Ülés
 

Biley Anna Mária lakásfenntartási támogatás kérelme 
(Et.: 156/2006.)

Szociális és Egészségügyi 
Bizottság

 
 
 
 

1. napirendi pont
Helyi önkormányzati választásokra elõirányzat biztosítása (Et.: 152/2006.) 

 
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna mb. jegyzõ: A négy évvel ezelõtti választásoknál is biztosította a Képviselõ-testület ezt a 
keretösszeget a felmerülõ dologi kiadásokra. Ismertette a felmerülõ költségeket, és kéri a Képviselõ-testületet, hogy 
fogadják el az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 3 
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 165/2006. (VIII. 22.) Kt. sz. határozata a helyi 
önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választása során 
felmerült többletköltségekhez való hozzájárulásról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzati képviselõk és 
polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választása során felmerült többletköltségekhez az 
általános tartalék terhére 1.000.000 Ft-tal hozzájárul, az alábbiak szerint:
 
személyi kiadásokra: 800.000 Ft
dologi kiadásokra: 200.000 Ft.
 
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a költségvetési rendeletben a módosítást vezesse át és terjessze a 
Képviselõ-testület elé. 
 
Határidõ: azonnal                                                                                          Felelõs: Jegyzõ 
 
A Képviselõ-testület a határozatot 12 igen szavazattal hozta.
 
Grószné Krupp Erzsébet, polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

2. napirendi pont
Szavazatszámláló bizottságok megválasztása (Et.: 154/2006.)

 
 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság 
tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 4 
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 166/2006. (VIII. 22.) Kt. sz. határozata a 
szavazatszámláló bizottsági tagok  megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény 23. § (1) bekezdése alapján az alább felsorolt személyeket a szavazatszámláló bizottság tagjainak illetve 
póttagjainak megválasztja.  
 
 
Kisebbségi SZSZB
 
 

1. Holitska Sándorné                             Kápolna u. 49.
2. Marlokné Angeli Márta                        Szent Erzsébet u. 36.
3. Kozek Ildikó                                      Zrínyi u. 53.
4. Mátrahegyi Erzsébet                         Arany János u.  9.
5. Kókai Márton                                      Kálvária u. 9.   

 
 
1. sz. Szavazókör
 

1. Szép Márta                                                    Diófa u. 15.
2. Kissné Herbszt Andrea                                 Mária u. 14.
3. Csiszérné Erk Szilvia                                               Mária u. 12.
4. Fetter  Ottóné                        póttag              Árpád u. 2.
5. Szikszóné Stéhli Brigitta        póttag              Árpád u. 4.

 
 
2. sz. Szavazókör
 

1. Zieglerné Nagy Zsuzsanna                Tûzoltó u. 5.
2. Nick Károlyné Orosz Csilla               Budai út. 3.
3. Manhertz Józsefné                            Bartók B. u. 9.
4. Sebesfi Éva                póttag              Bányató u. 1/B.
5. Kovács Józsefné       póttag              Arany J. u. 1/F.I/1.

 
 
 
3. sz. Szavazókör
 

1. Kõrösi Zsolt                                       Rákóczi u.  11.
2. Ádám Tiborné                                    Semmelweis köz 6.
3. Wieszt Beáta                                     Pacsirta u. 5.
4. Karámosné Kozek Csilla       póttag  Vágóhíd u. 5.
5. Hasenfratz Éva                      póttag  Solymári u. 9.

 
4. sz. Szavazókör
 

1. Mirk Györgyné                                    Dózsa Gy. u. 6.
2. Schäffer Erzsébet                             Puskin u. 32.
3. Rácz Borbála                                    Templom tér 18.
4. Prohászka István       póttag              Dózsa György u. 80.
5. Orvos Tóth Gyuláné   póttag              Kossuth köz 5.

 



5. sz. Szavazókör
 

1. Spiegelberger Gabriella                     Pozsonyi u. 33/a.
2. Szabó Katalin                                    Nagyváradi u. 24.
3. Schreck Erika                                    Szegfû u. 48.
4. Úri Józsefné               póttag              Mátyás Király u. 9.
5. Marton Györgyné        póttag              Szegfû u. 37.

 
6. sz. Szavazókör
 

1. Id. Sinkai Imre                        Piliscsabai u. 10/a.
2. Gyarmatiné Halmai Rita                    Szent János u. 1/a.
3. Pekó Györgyné                                  Szent János u. 36.
4. Jankó Cecília              póttag              Fõ u. 157.
5. Hechtl László             póttag              Görgey u. 41.                         

    
7. sz. Szavazókör
 

1. Erdõs Adrienn                                                Kápolna u. 137.
2. Solti Tamásné                                   Szabadság u.54. 
3. Greierné Gábeli Erzsébet                  Szabadság u. 37/a.
4. Szontág Mártonné      póttag              Kápolna u. 74.
5. Miereisz Endréné       póttag              Tompa m. u. 9/a.   

 
8. sz. Szavazókör
 

1. Bihariné Nick Aranka                         Akácfa köz 3.
2. Schreck Krisztina                              Lõcsei u. 16.
3. Janka Edit                                          Flórián köz 1.
4. Hau Ferencné                        póttag              Lõcsei u. 9.
5. Stéhli Istvánné            póttag              Petõfi S. u. 44/a.

 
9. sz. Szavazókör
 

1. Sovány Márta                                     Bocskai u. 14.
2. Kruppné Beszédes Andrea               Kisfaludy u. 16.
3. Kondákor Pálné                                 Szent Erzsébet u. 140.
4. Manhertz Alexandra   póttag              Szent Erzsébet u. 136.
5. Tagscherer Ildikó       póttag              Kisfaludy u. 21.

 
10. sz. Szavazókör
 

1. Gemela Gáborné                               Hunyadi u. 52.
2. Gál Ottóné                                         Tavasz u. 25.
3. Szlatki Lászlóné                                Hunyadi u. 50.
4. Lauchsz Istvánné       póttag              Dobó I. u. 68.
5. Bajnok Béláné            póttag              Dugonics u. 101.

 
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: Jegyzõ/ HVI vezetõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 12 igen szavazattal hozta.
 
Grószné Krupp Erzsébet, polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
Megérkezett Zbrás Pálné 1830

 
 

3. napirendi pont



Intézmény megszüntetés, többcélú intézmény létrehozása (Et.: 148/2006.)
 
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és az Oktatási és Kulturális Bizottság is tárgyalták az elõterjesztést. Ismertette a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat módosító javaslatait az Alapító Okiratban, amit elõterjesztõként is támogatni tud. 
Eltérõ volt a javaslat, mivel az Oktatási és Kulturális Bizottság a gazdálkodás jogköre alapján az A) önállóan 
gazdálkodó intézményt jelölte meg. A Német Nemzetiségi Önkormányzat pedig a B) részben önállóan gazdálkodó 
intézményt javasolta az Alapító Okirat tervezete alapján.
 
Falics János: Kérdése lenne, hogy valaki tegyen javaslatot, melyik változatot szeretné?
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Itt az a kérdés, hogy a Képviselõ-testület mit szeretne.
 
Falics János: Véleménye szerint, ha a személyi feltételek adottak, akkor inkább az A) variáció mellett kellene 
dönteni. 
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A két intézmény összevonásáról van szó. Az egyik intézmény eddig 
részben volt önálló, a másik intézmény pedig gazdaságilag önállóan mûködött. 
A gazdaságilag részben önállóság nem csorbítja az intézmény jogait, viszont a fenntartó számára egy gazdaságosabb 
mûködést eredményez. Véleménye szerint egy ilyen intézmény az Önkormányzat támogatására szorul. 
 
Falics Jánosné: Már korábban is említette, hogy az igazgatótanácsban nem jelölték meg a gazdasági vezetõi 
munkakört. Véleménye szerint inkább önállóan gazdálkodó költségvetési szervként kellene mûködnie, mert akkor 
tudna rugalmasan funkcionálni. 
 
Temesvári Anna: Javasolja, hogy a jelenlévõ igazgató urat kellene inkább megkérdezni.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel Hoós Sándor, a Cziffra György Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény igazgatójának a tanácskozási jogának engedélyezését.
 
 
 
No: 5
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot 13 igen szavazattal elfogadta.
 
Müller Márton: Kérdése, hogy az összevont intézmény élén négy igazgató lesz? Ha a többi intézmény nagy része 
önálló, akkor miért pont ez legyen részben önálló?
 
Bolláné Bognár Margit, gazdálkodási osztályvezetõ: Részben önálló intézmény a Napos Oldal Szociális Központ, a 
Grádus Óvoda és a Városi Könyvtár. Egyedül a számviteli feladatok részét végzi a Hivatal. Minden egyes esetben az 
intézmények a költségvetésükkel szabadon gazdálkodnak. A beszámolókat, a költségvetést és a zárszámadást kell 
leadniuk a Hivatal felé. Az intézmények havonta kapnak egy pénzügyi keretet, és azzal kell elszámolni 
pénztárbizonylatok alapján. 
 
Hoós Sándor igazgató: A hatáskörénél fogva sokkal nagyobb volumenû lesz ez az intézmény ahhoz, hogy részben 
önállóként mûködjön. Olyan feladatokat fog ellátni, ami a gazdasági önállóság mellett szól. A személyi állomány a 
mûködtetéséhez adott, nem kell új személyi állományt felvenni. 
 
Falics János: Véleménye szerint a tervezet A) változata mellett tenné le a voksát. 
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A Zeneiskola normatívája 28 millió Ft és 50 millió Ft-tal mûködik. Ezért 
fontos, hogy ahol lehet spórolni, akkor spóroljanak és ahol kell, ott támogassák a rendezvényeket és a mûvészetet. 
Véleménye szerint nagyobb városokban is részben önállóan mûködnek ezek az intézmények.
 
Falics Jánosné: Kérdése akkor miért lenne három igazgató, amikor egy is elég? 
 
Müller Márton: Kérdése, ha az intézmény részben önállóvá válna, akkor el kell bocsátani dolgozókat?



 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Nem kell senkit elbocsátani.
 
Hoós Sándor igazgató: Sokkal racionálisabban lehet gazdálkodni önállóan. 
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Úgy gondolja, hogy az Alapító Okirat tervezetében szereplõ eddigi 
módosításokat a Képviselõ-testület elfogadta, majd szavazásra tette fel az Alapító Okirat tervezetében A) változatot – 
az önállóan gazdálkodó szervet.
 
No: 6
A Képviselõ-testület a határozatot 7 igen, 5 nem és 1 tartózkodás szavazattal elutasította.  
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az Alapító Okirat tervezetében szereplõ B) változatot – 
a részben önállóan gazdálkodó szervet.
 
No: 7
A Képviselõ-testület a határozatot 5 igen és 8 nem szavazattal elutasította.  
 
Pándi Gábor: Nem döntöttek még abban a kérdésben, hogy össze akarják-e vonni a két intézményt.
 
dr. Krupp Zsuzsanna mb. jegyzõ: Abban az esetben, ha most nem születik határozat az önállóságot illetõen akkor 
felesleges egy újabb elõterjesztés. Korábban viszont született egy határozat az épületcserékrõl, ezek után elkészültek 
az Alapító Okiratok, melyek megfelelnek a jelenlegi helyzetnek. 
 
Pándi Gábor: Véleménye szerint nem kellene összevonni a két intézményt. 
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslatot. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslat elfogadását.
 
Megérkezett Halmschláger Antal 1853

 
No: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 167/2006. (VIII. 22.) Kt. sz. határozata a  Közösségi 
Ház és a Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Megszüntetõ Okiratainak elfogadásáról, egy 
többcélú intézmény alapításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy 2006. augusztus 30-i hatállyal a Közösségi 
Ház és a Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény által ellátott feladatok hatékonyabb megoldása 
érdekében, a Közösségi Házat és a Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményt, mint költségvetési szervet 
megszünteti, a két intézmény által ellátott feladatokat egy többcélú intézmény jogutódlással történõ alapításával 
kívánja ellátni.
A Képviselõ-testület a Közösségi Ház Megszüntetõ Okiratát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselõ-testület a Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Megszüntetõ Okiratát a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a szükséges bejelentési 
kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget.
 
Határidõ: 2006. augusztus 30.                                              Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 11 igen és 2 nem szavazattal hozta.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 168/2006. (VIII. 22.) Kt. sz. határozata a Cziffra 
György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatója magasabb vezetõi megbízásának visszavonásáról
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Hoós Sándor, a Cziffra György Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény igazgatójának magasabb vezetõi megbízását az intézmény megszüntetése miatt 2006. 
augusztus 30-i hatállyal visszavonja.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert a munkajogi eljárások lebonyolítására.
 
Határidõ: 2006. augusztus 30.                                                          Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 12 igen és 1 nem szavazattal hozta.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ III. sz. határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 169/2006. (VIII. 22.) Kt. sz. határozata a Közösségi 
Ház igazgatójának vezetõi megbízásának visszavonásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Wenczl József, a Közösségi Ház 
megbízott intézményvezetõjének vezetõi megbízását, az intézmény megszüntetése miatt, 2006. augusztus 30-i 
hatállyal visszavonja.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert a munkajogi eljárások lebonyolítására.
 
Határidõ: 2006. augusztus 30.                                                         Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 11 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismételten szavazásra tette fel az Alapító Okirat  tervezetében szereplõ 
gazdálkodás önállóságáról szóló A) változatot.
 
No: 11
A Képviselõ-testület a határozatot 8 igen és 5 nem szavazattal elutasította.  
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az Alapító Okirat tervezetében szereplõ gazdálkodás 
részben önállóságáról szóló B) változatot.
 
No: 12
A Képviselõ-testület a határozatot 7 igen, 6 nem és 1 tartózkodás szavazattal elutasította.  
 
Bolláné Bognár Margit, gazdálkodási osztályvezetõ: A Városi Könyvtár is részben önállóan gazdálkodó intézmény 
évek óta. Nem kell senkinek pénzért könyörögnie. 
 
Hoós Sándor igazgató: Véleménye szerint nem kellene összehasonlítani egy Városi Könyvtárral a Zeneiskolát. 
Rugalmasabb volna az ügyintézés, ha önállóan tudna mûködni az intézmény. 
 
Bolláné Bognár Margit, gazdálkodási osztályvezetõ: A Zeneiskolának 17 dolgozója van a Közösségi Háznak pedig 
6 dolgozója, arról nincs szó, hogy bõvítenék a létszámot. A normatíva nagyon kevés lesz.
A Napos Oldal Szociális Központ jelenleg 27 dolgozóval mûködik. 1 fõ intézi a 27 dolgozó személyi jellegû ügyeit. 
250 e Ft-os kerettel rendelkezik a Napos Oldal Szociális Központ havonta, amivel szabadon rendelkezhet. 
 
Hoós Sándor igazgató: Véleménye szerint azt a házat majd mûködtetni kell és fõleg plusz technikai dolgozókra lesz 
szükség. 
 
Falics Jánosné: Kérdése, akkor miért alkalmaznak majd három igazgatót?   
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Nem az Önkormányzat gazdálkodik, hanem az intézményvezetõ. Az 
önállóságnak az a lényege, hogy a megrendelést, szerzõdést, számlát és átutalásokkal kapcsolatos munkát egy-két 
ember el tudja végezni. Vannak példák, melyek alátámasztják, hogy kisebb létszámmal is meg lehet oldani a 
mûködést. A Képviselõ-testület felelõssége, hogy melyik alternatívát választja. 
 



dr. Ujvári Hedvig: Mérlegelni kellene, hogy tárgyalják késõbb ezt a napirendet.
 
Müller János: Véleménye szerint a Hivatal nem mûködik megfelelõen. Meggyõzõ volt, amit az igazgató úr mondott, 
a gazdálkodással kapcsolatban, de amit az osztályvezetõ asszony mondott az számára nem volt meggyõzõ. Sajnálja, 
hogy nem készült hatástanulmány a mûködésrõl.
 
Müller Márton: Az Alapító Okiratban le van írva, hogy az intézmény a feladatát látja el és nem vállalkozhat. A 
bevételt nem lehet bekalkulálni. 
 
Temesvári Anna: A gazdasági részét érti, egyébként bizalmi kérdést csinál ebbõl. Véleménye szerint az igazgató 
olyan nehézségbe ne ütközzön, amely a munkáját akadályozza. Az nem igaz, hogy neki nem panaszkodott senki, mert 
a Grádus Óvoda, aki részben önállóan mûködik, a részben önállóan gazdálkodó intézményekkel vetett fel egy-két 
problémát, amit nem tudott megoldani az évek során. Azt, hogy probléma van, azt nem kell eltitkolni. 
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismételten szavazásra tette fel az Alapító Okirat tervezetében szereplõ 
gazdálkodás önállóságáról szóló A) változatot.
 
No: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 170/2006. (VIII. 22.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 
gazdálkodási jogkörének megválasztásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az Alapító Okirat tervezetének 
gazdálkodásra vonatkozó (A) változatát, az önállóan gazdálkodó intézmény változatát fogadja el. 
 

Ø      A gazdálkodás a Képviselõ-testület által elfogadott költségvetés keretein belül bonyolítható.
Ø      A többcélú intézmény önálló gazdálkodású, ellátja a költségvetés tervezéssel, pénzforgalommal, 

költségvetési gazdálkodással, munkaerõ és bérgazdálkodással, vagyonkezeléssel, a kötelezõ 
információszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.

 
Határidõ: 2006. augusztus 30.                                                         Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 10 igen, 3 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta.
 
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ IV. sz. határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 171/2006. (VIII. 22.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 
létrehozásáról, Alapító Okiratának elfogadásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Közösségi Ház és a Cziffra György 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény feladatait az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 33. §-a alapján egy többcélú intézmény, önálló költségvetési szerv 
létrehozásával oldja meg 2006. augusztus 31-tõl, mely jogutódja a nevezett, Képviselõ-testület által megszüntetett  két 
intézménynek.
A Képviselõ-testület a melléklet szerinti tartalommal, az elfogadott módosításokkal a Mûvészetek Háza, Általános 
Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát elfogadja.
A Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a költségvetés átcsoportosítására.
 
Határidõ: 2006. augusztus 31.                                                         Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen és 1 nem szavazattal hozta.
 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ V. sz. határozati javaslat 
elfogadását.
 
 
 
No: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 172/2006. (VIII. 22.) Kt. sz. határozata a 
Mûvészetek Háza, Általános Mûvelõdési Központ, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 
vezetõi megbízásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény végrehajtására kiadott 138/1992. (VI. 08.) kormányrendelet 5. § (17) bekezdése alapján a létrehozott új, 
többcélú intézmény szervezési feladatainak ellátására nyilvános pályázat kiírása nélkül, vezetõi beosztás ellátására 
szóló megbízást ad határozott idõre – 2006. augusztus 31-tõl 2007. augusztus 15-ig Hoós Sándornak.
Besorolását a Kjt. alapján 100%-ban határozza meg, vezetõi pótlékát a pótlékalap 300 %-ban határozza meg, a 
vezetõi megbízás idejére biztosítja az illetményalap 30%-ának megfelelõ kereset-kiegészítést.
A Képviselõ-testület felkéri az intézmény vezetõjét, hogy a pedagógiai-mûvelõdési programot, a szervezeti és 
mûködési szabályzatot 2006. szeptember 30-ig készítse el, adja át jóváhagyás céljából.
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a munkaügyi feladatokról intézkedjen, felkéri a Jegyzõt, hogy a 
jogutódlással összefüggõ átadás-átvételrõl intézkedjen.
 
Határidõ: 2006. augusztus 31., szeptember 30.                  Felelõs: Polgármester, Jegyzõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen és 1 nem szavazattal hozta.
 
Grószné Krupp Erzsébet, polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Gratulált Hoós Sándor igazgató úrnak 
és sok sikert kívánt a Képviselõ-testület nevében.
 
 

4. napirendi pont
A Német Nemzetiségi Általános Iskola módosított pedagógiai programjának jóváhagyása (Et.: 150/2006.)

 
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést, az 
Oktatási és Kulturális Bizottság és a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatták a határozati javaslatot. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 16
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 173/2006. (VIII. 22.) Kt. sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola módosított pedagógiai programjának és helyi tantervének jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi Általános Iskola 
pedagógiai programját és helyi tantervét 2006. szeptember 1-je és 2012. szeptember 1-je közötti idõszakra jóváhagyja.
Pilisvörösvár Város Képviselõ-testülete a közoktatási törvényben kötelezõen meghatározott idõkeretet a pedagógiai 
program és a helyi tanterv végrehajtásához biztosítja.
A Képviselõ-testület a program végrehajtásához szükséges, hiányzó tárgyi eszközöket a 239/2003. (XII. 11.) Kt. sz. 
határozata alapján biztosítja.
A Képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy a pedagógiai program módosítását kezdeményezze.
 
Határidõ: 2006. szeptember 1.                                                         Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 12 igen szavazattal hozta.  
Grószné Krupp Erzsébet, polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

5. napirendi pont
Német Nemzetiségi Óvoda épületének belsõ felújítása

(Et.: 151/2006.)



 
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
 
Müller Márton: Kérdése, ez nem az a felújítás, amit már korábban a KÓBRI VILL Kft. elkészített?
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A pénzeszköz átadásánál a munkát a kivitelezõ csak addig végzi el, 
ameddig a pénzügyi kerete szól. A mostani határozatban szerepel a teljes elektromos felújításra felhasználható összeg. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.
 
No: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 174/2006. (VIII. 22.) Kt. sz. határozata a Német 
Nemzetiségi Óvoda épületének belsõ felújításához fedezet biztosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi Óvoda elektromos 
és fûtés felújítási munkáira a legkedvezõbb árajánlatok alapján 10.433.429,- Ft-ot a Német Nemzetiségi Óvodának 
pénzeszköz átadás címén rendelkezésre bocsát. A Képviselõ-testület a szükséges fedezetet az alábbiak szerint 
biztosítja:
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 1/2006. (I. 27.) sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi 
költségvetésérõl 15. sz. melléklet VII. fõcím 11 alcím Rákóczi u. Óvoda belsõ felújítására 5.000 e Ft rendelkezésre áll. 
A kivitelezéshez a hiányzó összeg, 5.433.429,- Ft a 2006. évi költségvetési rendelet 17. sz. melléklet nevesített 
tartalékoknál, intézményi felújításokra elkülönített 8.391.000,- Ft összeg még fel nem használt 7.803 e Ft összegébõl 
kerül átcsoportosításra.
 
Képviselõ-testület felkéri a Jegyzõt, hogy a 2006. évi költségvetési rendelet fentieknek megfelelõ módosítására a 
szükséges intézkedéseket megtegye.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 11 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta.
 
Grószné Krupp Erzsébet, polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 

6. napirendi pont
Báthory utca környezetének csapadékvíz elvezetésének kivitelezésére

 fedezet biztosítása (Et.: 157/2006.) 
 
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
vízelvezetésre kapott ajánlat véleménye szerint majdhogynem komolytalan. Az elõterjesztésben nem szerepel a forrás 
megnevezése. Nem lát arra lehetõséget, hogy ez így megvalósuljon. A korábbi döntéshez vissza kell térni, ami a 
tervezésrõl és a pályáztatásról szól. 
 
Temesvári Anna: A költségvetésben, ha jól emlékszik lett volna 5 millió Ft a vízelvezetés tervezésre. Ebbõl már 
valamennyit elköltöttek. Kérdése, hogy most milyen nagyságú összeg áll rendelkezésre. 
A Pozsonyi utcában lakók ugyan úgy szenvednek a csapadékvíz elvezetésétõl, mint mások a Városban. Azt belátja, 
hogy részletekben nem lehet megoldani a problémát. 
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A Báthory utca vízelvezetése egy korábbi döntés volt az elõterjesztésben 
szerepel, hogy 1.920.000,- Ft a tervezés. A tervek el fognak készülni. 
 
Müller Márton: Évekkel ezelõtt lehetet pályázni a felszíni vízelvezetés megterveztetésére, már korábban el kellett 
volna végezni ezeket a munkákat. Véleménye szerint még most sincs késõn. Az Önkormányzat, amikor eladta a 
költségvetési üzemet, akkor végeztek egy csapadékvíz elvezetést, melyet elvezettek, de úgy, hogy most az út egy része 
elláposodott. 
 



Halmschláger Antal: Az árkokban való csapadékvíz elvezetést utólag az utak felújítása vagy szõnyegezése után már 
jóval drágábban lehet elkészíttetni, de ezt a problémát a Városban biztosan meg kell oldani. 
 
Grószné Krupp Erzsébet, polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását és levette napirendrõl az elõterjesztést, 
mivel a vízelvezetésre nincs meg a forrás.
 
 

7. napirendi pont
Szõllõsi Piroska vételi szándéka a Pilisvörösvár 7111 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozóan (Et.:149 

/2006.)
 
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. 
Véleménye szerint, az Önkormányzati telek ára a duplája a felajánlott megvásárlási árnak. Itt még van az 
Önkormányzatnak területe. Ez a Szabályozási Tervnek az a része, ami a 10-es út mellett a kereskedelmi területen 
helyezkedik el.
 
Falics Jánosné: Úgy tudja, hogy az elmúlt Képviselõ-testületi ülésen is tárgyaltak hasonló értékesítést és azt sem 
támogatta a testület. 
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. határozati javaslat 
elfogadását.
 
No: 18
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 175/2006. (VIII. 22.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvár 7111 hrsz-ú ingatlan értékesítésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Szõllõsi Piroska kérelmével kapcsolatban úgy dönt, hogy 
a Pilisvörösvár 7111 hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni.
 
Határidõ: 30 nap                                                                               Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen szavazattal hozta.
 
Grószné Krupp Erzsébet, polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 
 

8. napirendi pont
Az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2006. (I. 15.) rendelet módosítása

(Et.: 8-2/2006.)
 
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette az elõterjesztést. A 
Bizottságok támogatták a rendeletmódosítást. Szavazásra tette fel a 3/2006. (I. 15.) Kt. sz. rendelet módosítását.
 
No: 19
 

12/2006. (VIII. 24.) sz. rendelet
az egyes szociális ellátásokról szóló 

 3/2006. (I. 15.) rendelet módosításáról
 
 

A Képviselõ-testület a rendeletet 13 igen szavazattal megalkotta. 
 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi. 
 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Zárt ülést rendelt el.
 
 

Zárt ülésrõl külön jegyzõkönyv és jelenléti ív készült.
 
 
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megköszönte a jelenlévõk munkáját. Bezárta a Képviselõ-testület 
rendkívüli nyílt ülését 1939 órakor.
 
 
 
 
 

K.m.f.
 
 
 
 

              Grószné Krupp Erzsébet                                           dr. Krupp Zsuzsanna
                        polgármester                                                                    aljegyzõ, mb. jegyzõ


